
 

 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

   ORDIN NR. ......... 

pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor  

şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă  

 

   Având în vedere prevederile art.107 alin.(1) şi (5) şi ale art.342 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  

ORDIN 

 

   ART. 1 

    (1) Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de 

stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, prevăzută în anexa nr. 1. 

    (2) Procedura prevăzută la alin. (1) nu se aplică: 

    a) contribuabililor/plătitorilor prevăzuţi la art.92 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţi inactivi, potrivit reglementărilor legale 

în vigoare; 

    b) contribuabililor/plătitorilor  care beneficiază de alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor 

fiscale, aprobate de organul fiscal central, potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

    c) obligaţiilor fiscale stabilite ca urmare a acţiunii de inspecţie fiscală sau care fac obiectul unei inspecții 

fiscale; 

    d) persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit. 

    ART. 2 

    (1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 2: 

    a) "Referat privind impunerea din oficiu"; 

    b) 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin 

autoimpunere sau reţinere la sursă", cod 14.13.02.99/i.o; 

    c) "Decizie de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu", cod 14.13.02.99/d. 

    (2) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la alin.(1) 

sunt prezentate în anexa nr. 3. 



 

 
 

 

    ART. 3 

    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă 

trimiteri la Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

    ART. 4 

    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

    ART. 5 

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă. 

    ART. 6 

    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării 

creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor 

contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

    ART. 7 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

    Emis la Bucureşti, la      .   .2016 

 

 

PREŞEDINTELE 

AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

 

GELU ŞTEFAN DIACONU 

 

 

 

 

 

 

 

 


